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Medborgarförslag om att informera om Luleås historia efter
”Hälsans stig”
Per Lagerwall anför följande i ett medborgarförslag 2006-11-05.
När man anlade ”Hälsans stig” tycker jag man gjorde någonting väldigt bra
och jag som bor vid stigen ser, i synnerhet under vårarna när solen börjar titta
fram, hur många lulebor som vandrar längs denna. Jag har ett förslag som jag
tror skulle göra stigen ännu trevligare.
Mitt förslag är att man på lämpliga platser uppför skyltar med fotografier och
spännande läsning för den som är intresserad av sin stads historia. På
skyltarna kan det t.ex. stå ”Denna vägbank mellan Västra Skurholmen och
Malmudden byggdes då och då”… Jag vet att det finns en jättefin bild i ert
fotoarkiv på den gamla träbron. Man skulle också kunna berätta när gående
började använda den gamla bron över järnvägen, skriva någonting om gamla
seminariet, LV 7. Ja säkert är det så att någon på exv stadsarkivet både har
många intressanta händelser att berätta om och fina bilder att visa. Det tror jag
skulle göra att luleborna tyckte att Hälsans Stig var ännu trevligare.
Ett litet tillägg bara; Om man valde att förlänga Hälsans stig (eg. två
alternativa sträckningar) så att den även gick runt varvet och Gültzauudden
skulle man säkert förmå fler luleåbor att ta en riktigt lång och stärkande
lördagspromenad. I stället för att som idag gå dryga fyra kilometer skulle de
då promenera en knapp mil. Om inte annat så kanske de gör det för att läsa de
trevliga skyltarna där kommunen berättar varför det heter Varvet, förklarar
vem skeppsredare Gültzau var och visar bilder på gamla tiders kallbadhus.
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Förresten, om det nu blir så att man sätter upp dessa skyltar tycker jag man
skall plasta in dem med en klar, transparent plastfilm. Det borde underlätta
när/om man skall försöka ordna upp efter de klottrare som tyvärr alltför ofta
gör sin närvaro påmind.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____
TEKNISKA NÄMNDENS OCH STADSARKIVETS YTTRANDE
I vårt kontinuerliga arbete med att utveckla våra parker och grönområden har
Tekniska förvaltningens Park och Naturavdelning påbörjat en utredning om
informationsskyltar i en del av Luleås parker. Syftet med projektet är att öka
attraktionsvärdet i parkerna samt ge god och bra information kring parkernas
historia dess innehåll och användning.
Stadsarkivet är en verksamhet med uppgift att bl a tillgängliggöra
kommunens historiska bildsamling, vilket bl a görs genom utgivning av
bilderböcker och utställningsverksamhet. Stadsarkivet medverkar gärna till
nya sätt att åskådliggöra samlingen för kommuninvånarna.
Projektet/utredningen förväntas vara färdig och iscensatt under 2008.
Beträffande förslaget om en förlängning av Hälsans Stig så finns även sådana
planer, dock ligger en lokalisering utanför centrum högre upp på önskelistan.
Tekniska nämnden beslutar att
–

anta detta yttrande som sitt eget.
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Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

bifalla förslaget om historisk information på ”Hälsans stig”

-

avslå begäran om förlängning av densamma i enlighet med tekniska
nämndens yttrande.

_____
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____
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